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SERI STUDI KASUS INISIATIF EKUATOR UNDP 
Masyarakat lokal dan pribumi di berbagai belahan dunia 
menciptakan solusi pembangunan berkelanjutan yang 
bermanfaat untuk masyarakat dan alam. Hanya sedikit 
publikasi atau studi kasus yang menceritakan perjalanan 
perkembangan inisiatif-inisiatif tersebut, seberapa luas 
dampaknya, atau perubahannya dari waktu ke waktu. 
Jarang sekali cerita tersebut dinarasikan oleh praktisi  
masyarakat. Inisiatif Ekuator berusaha menutup celah ini.

Inisiatif Ekuator, yang didukung oleh Norwegian Agency for 
Development Cooperation (Lembaga Pembangunan Kerja 
Sama Norwegia) atau NORAD dan German Federal Ministry 
for Economic Cooperation dan Development (Kementrian 
Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman) atau BMZ 
memberi Penghargaan Ekuator pada tahun 2017 kepada 
15 inisiatif komunitas lokal dan masyarakat adat yang luar 
biasa dari 12 negara. Para pemenang diakui atas upaya 
mereka yang signifikan untuk memajukan solusi berbasis 
alam untuk pembangunan berkelanjutan di ekosistem 

laut, hutan, padang rumput, lahan kering, dan lahan basah. 
Para pemenang dipilih dari 806 nominasi dari 120 negara. 
Kemenangan mereka dirayakan di sebuah acara di New 
York bertepatan dengan Global Goals Week (Minggu Tujuan 
Global) dan Sidang Umum PBB ke-72. Penekanan khusus 
diberikan pada solusi berbasis alam yang dapat diperluas 
untuk mengatasi masalah konservasi keanekaragaman 
hayati, adaptasi dampak perubahan iklim, pengurangan 
risiko bencana, kesetaraan gender, hak atas tanah, dan 
ketahanan air dan pangan untuk mengurangi kemiskinan, 
melindungi alam, dan memperkuat ketahanan. 

Studi kasus berikut merupakan satu dari sejumlah cerita 
yang menggambarkan praktik-praktik terbaik yang telah 
diperiksa dan ditinjau ulang. Cerita-cerita ini bertujuan 
untuk menginspirasi dialog kebijakan yang dibutuhkan 
untuk memperluas penerapan solusi berbasis alam yang 
penting untuk mencapai Sustainable Development Goals 
(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).  

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


FAKTA KUNCI 
Pemenang Equator Prize 

2017

Didirikan

2012

Lokasi 

Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan, Indonesia

Penerima 

3.084 rumah tangga. Saat ini, lebih dari 60% penerima 
adalah perempuan dan lebih dari 80% adalah 
masyarakat adat

Fokus area

identitas budaya, manajemen sumber daya 
berkelanjutan, bisnis berbasis komunitas, ketahanan 
iklim

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berusaha 
diraih

FILM PEMENANG PENGHARGAAN EQUATOR 2017 
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RINGKASAN PROYEK 
Yayasan Planet Indonesia bekerja melindungi 
ekosistem yang terancam mengalami perubahan 
dengan cepat melalui kerja sama berbasis desa 
di komunitas-komunitas pedalaman dengan 
tujuan mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi 
yang menyebabkan degradasi lingkungan serta 
hilangnya keanekaragaman hayati dan budaya 
(biocultural loss). Yayasan Planet Indonesia 
membangun solusi bersama sama dengan 
masyarakat lokal untuk mempercepat usaha- 
usaha konservasi dengan cara memperbaiki dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat 
desa. Model yang diterapkan didasarkan pada Kerja 
Sama Konservasi (Conservation Co-operatives), yaitu 
organisasi berbasis masyarakat yang mengelola 
kawasan lindung dan ekosistem yang rentan. Kerja 
Sama Konservasi adalah wadah bagi masyarakat 
dalam berorganisasi untuk memberikan layanan 
yang holistik kepada masyarakat di tiga sektor: 
bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Kerja Sama 
Konservasi mendorong aktivitas konservasi di 
tingkat masyarakat untuk melindungi hutan dan 
satwa liar sekaligus menyediakan mekanisme 
untuk mengatasi akar masalah kondisi kemiskinan 
di pedesaan. Kerja Sama Konservasi telah dibangun 
di lebih dari 50 desa dan 3.000 rumah tangga di 
Kalimantan Barat. Di atas dua-per-tiga penerimanya 
adalah perempuan dan/atau masyarakat adat. 
Sampai saat ini, proyek ini telah melindungi lebih 
dari 40.000 hektar hutan dan menanam 35.000 
bibit.

Penggambaran, penggunaan batas-batas, dan informasi terkait 
yang ditunjukkan dalam peta atau disebutkan dalam teks dokumen 
ini tidak dijamin bebas dari kesalahan dan tidak menyiratkan 
penerimaan resmi atau pengakuan dari Persatuan Bangsa-Bangsa. 

https://vimeo.com/234880293
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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LATAR BELAKANG DAN KONTEKS 

lebih dari 250 juta jiwa. Pertumbuhan populasi memperbesar 
tekanan terhadap sumber daya alam. Kompleksitas 
permasalahan dalam pengelolaan sumber daya muncul 
yang semakin mendorong  para penyelenggara negara tidak 
lagi menghiraukan pengakuan terhadap hak tanah adat 
dan manajemen kehutanan, sementara tingginya angka 
kemiskinan di pedesaan dan ketimpangan sosial masih terus 
terjadi dan meningkat. Di sisi lain, hutan tropis Indonesia 
yang merupakan salah satu ekosistem yang paling kaya akan 
keanekaragaman hayati di bumiadalah merupakan kawasan 
penting sebagai tempat  makhluk hidup mamalia dengan 
jumlah spesies terbanyak di dunia dan burung dengan 
jumlah spesies terbanyak ketiga di dunia.

Yayasan Planet Indonesian beroperasi di Kalimantan Barat; 
di sebuah area yang berdekatan dengan Gunung Api Niut 
(1.709 m), berlokasi di dekat Sarawak, perbatasan antara 
Indonesia dan Malaysia dan Gunung Niut Penrissen Nature 
Reserve (Cagar Alam Gunung Niut Penrissen). Di area 
seluas 180.000 hektar, kawasan lindung ini merupakan 
rumah bagi Gunung Niut-Poteng Important Bird Area 
(Kawasan Burung Penting Gunung Niut-Poteng) atau 
IBA seluas 140.000 hektar yang digunakan oleh BirdLife 
International untuk menandai pentingnya kawasan ini bagi 
beberapa spesies burung. Kalimantan Barat adalah rumah 
bagi spesies-spesies langka, seperti Rangkong Gading 
(Rhinoplax vigil), Cucak Rawa (Pycnonotus zeylanicus), Murai 
Batu (Kittacincla malabarica), Cica Daun-Besar (Chloropsis 

sonnerati), Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), dan 
Owa-owa (Hylobates muelleri), serta hutan hujan dan hutan 
bakau yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan sangat 
bermanfaat untuk melawan perubahan iklim.

Kawasan lindung Indonesia sangat luas. Namun, banyak  
kawasan pada tahun 1980an merupakan tanah milik  
masyarakat  diubah menjadi kawasan lindung yang 
dikelola negara. Hal ini kemudian menimbulkan konflik 
yang berkepanjangan, pengelolaan dan perencanaan 
penggunaan lahan yang buruk, kerusakan keanekaragaman 
hayati kawasan lindung, dan berbagai macam dampak 
negatif lainnya dirasakan oleh masyarakat diberbagai 
lapisan.  Khususnya bagi masyarakat lokal yang hidup di 
dalam batas kawasan lindung yang terpencil  dari zona 
sekitarnya memiliki akses layanan dasar yang terbatas.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lindung, yang 
sebagian besar adalah masyarakat suku Dayak, menghadapi 
masalah kemiskinan dan kurangnya kesempatan untuk 
perbaikan ekonomi. Banyak penduduk desa yang memilih 
melakukan aktivitas ekonomi yang  yang berdampak 
negatif bagi lingkungan agar dapat mencukupi kebutuhan 
keluarganya. Aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya adalah 
penebangan liar dan perambahan lahan, perdagangan 
satwa liar, dan penjualan tanah ke perusahaan-perusahaan 
minyak kelapa sawit yang  yang penerapan sistemnya tidak 
menguntungkan bagi masyarakat dan tidak berkelanjutan.

Latar Belakang dan Struktur 

Model Yayasan Planet Indonesia pertama kali digagas oleh 
Novia Sagita, seorang wanita lokal dari Desa Arang Limbung, 
Kabupaten Kubu Raya. Dia menggunakan pendekatan 
bisnis  berbasis masyarakat untuk membantu wanita-
wanita  masyarakat Dayak untuk keluar dari kemiskinan 
dengan  bersama-sama merevitalisasi karya seni dan tekstil 
tradisional  sekaligus melakukan reboisasi terhadap lahan 
yang terdegradasi. Bisnis yang awalnya hanya dirintis 
dari usaha 25 wanita, telah berkembang menjadi 1.500 
produsen. Mereka membuka program simpan-pinjam 
untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. 
Saat ini, kelompok  usaha tenun ikat mereka telah tumbuh 

menjadi kerja sama yang mandiri dan telah membangun 
museum di Kabupaten Sintang  atas kerjasama Pemerintah 
Kabupaten Sintang dan The Royal Institute Tropenmuseum. 
Museum ini memamerkan budaya-budaya Masyarakat 
Dayak , Tionghoa, dan Melayu. Tujuan didirikannya museum 
ini adalah untuk menjaga budaya lokal dan menyediakan 
sarana pendidikan untuk generasi muda di  masyarakat.

Empat  orang pertemanan sepakat membentuk Yayasan 
Planet Indonesia di tahun 2012 untuk menciptakan sebuah 
organisasi yang berbadan hukum yayasan dapat memperluas 
dan menerapkan model ini ke  daerah atau desa desa baru. 
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Ide awalnya adalah untuk membentuk kelompok-kelompok 
bisnis berbasis komunitas yang menyediakan layanan 
kemasyarakatan sekaligus mendorong usaha konservasi. 
Jika anggota  masyarakat ingin bergabung dalam kelompok 
bisnis untuk mendapatkan layanan, mereka harus menaati 
dan patuh terhadaap aturan dan syarat kerja sama konservasi 
berbasis masyarakat. Syarat-syarat kerja sama tersebut 
bervasiasi tergantung pada lokasi. Contohnya, membuat 
cagar alam laut sementara / mambangun kawasan tutupan 
sementara pada sungai atau daerah prioritas lindung, tidak 
melakukan penebangan di kawasan sekitar yang dlindungi, 
atau mengambil dan memakan hewan langka, seperti 
Orangutan Kalimantan dan Rangkong Gading. Kaum Laki-
laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama 
atau terlibat dalam aktivitas ini. Contohnya, patroli ekosistem 
dilakukan oleh para laki-laki sedangkan aktivitas kemandirian 
dan kesehatan umumnya dilakukan oleh perempuan.

Yayasan Planet Indonesia menyadari kebutuhan pendekatan 
sistem untuk mempertahankan dan membangun kembali 
integritas dan keanekagaraman hayati alam dengan cara 
mengatasi langsung penyebab terkikisnya keanekaragaman 
hayati di tingkat  masyarakat. Ruang lingkup kerja Yayasan 
Planet Indonesia meliputi:

 ■ Konservasi ekosistem dan spesies  yang terancam 
kepunahan melalui kerja sama berbasis masyarakat 
desa:  Yayasan Planet Indonesia mengatasi ketimpangan 
sosial-ekonomi di masyarakat pedesaan yang  mengalami 
terjadinya degradasi lingkungan dan kerugian hayati 
dan budaya. Yayasan Planet Indonesia  membangun 
solusi bersama - sama dengan masyarakat lokal untuk 
mempercepat usaha konservasi melalui peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. 

 ■ Pendirian Kerja sama Konservasi sebagai mekanisme 
untuk menjaga keanekaragaman hayati dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Yayasan 
Planet Indonesia menciptakan Kerja Sama Konservasi-
organisasi berbasis masyarakat yang terlibat dalam 
pengelolaan kawasan lindung dan ekosistem  yang 
terancam kondisinya. Kerja Sama Konservasi adalah 
wadah organisasi untuk menyediakan layanan di tiga 
sektor, yaitu: bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Kerja 
Sama Konservasi mengelola usaha konservasi di tingkat 
komunitas untuk melindungi hutan dan satwa liar 
sekaligus berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi 
akar masalah ketimpangan sosial di pedesaan.

 ■ Kolaborasi dengan masyarakat dan mitra untuk 
menyediakan layanan yang tepat:  Yayasan Planet 
Indonesia bekerja dengan beberapa mitra publik 
dan  swasta untuk memastikan layanan yang tepat 
menjangkau  masyarakat yang tepat  sasaran. Model 

ini menyediakan mekanisme konservasi berbasis  
masyarakat melalui kesempatan-kesempatan perbaikan 
kondisi penghidupan ekonomi dan akses terhadap 
layanan kesehatan dan pendidikan sehingga akar 
masalah kerugian hayati dan budaya dapat diatasi.

Pegawai atau karyawan Yayasan Planet Indonesia seluruhnya 
adalah Warga Negara Indonesia. Lebih dari 50% pegawai 
berasal dari  masyarakat Dayak. Selain beberapa  karyawan 
yang magang dan bekerja sukarelawan disetiap tahun, Yayasan 
Planet Indonesia berkomitmen untuk mempekerjakan  
masyarakat lokal yang berpotensi dari Indonesia. 

Yayasan Planet Indonesia diatur oleh dua Anggaran Rumah 
Tangga (ART) utama. ART pertama berkonsentrasi pada 
operasi lapangan di Indonesia dan ART kedua berkonsentrasi 
pada penggalangan dana dan kampanye di Amerika Serikat. 
Masing-masing memiliki Dewan Direksi yang bekerja 
sama dalam proses pengambilan keputusan melalui 
perjanjian hibah dan nota kesepahaman (Memorandum of 
Understanding) atau MoU antara keduanya. 

Yayasan Planet Indonesia – Amerika Serikat fokus pada 
empat program utama:

 ■ Penggalangan dana dan investasi pada Yayasan 
Planet Indonesia

 ■ Pengembangan profesional, misalnya melalui 
beasiswa untuk  karyawan.

 ■ Mengumpulkan bukti, dengan membantu Yayasan 
Planet Indonesia dalam usaha monitoring dan 
evaluasi dan mengembangkan studi kasus serta 
aktivitas-aktivitas lain.

 ■ Komunikasi internasional melalui penyampaian 
berita dan cerita tentang best practice, hasil dan 
pencapaian dan semua kendala, tantangan dan 
harapan kepada audiens global.

Pada tahun 2018, Yayasan Planet Indonesia mengumpulkan 
data melalui survei perubahan  masyarakat (Community 
Change Survey). Survei ini menargetkan lebih dari 
400 rumah tangga terlibat dalam program-program 
organisasi. 270 rumah tangga di desa-desa sekitar yang 
tidak terlibat dalam program organisasi, disurvei sebagai 
grup kontrol. Setiap survei bersifat luas, mencakup aspek 
ekonomi, kesehatan, pendidikan, tanah/perkebunan, 
lingkungan, dan kepuasan rumah tangga. Selama tahun 
2017 dan 2018, tim peneliti menghabiskan lebih dari 250 
jam untuk melakukan wawancara tersebut. Survei yang 
sama akan dilaksanakan lagi pada tahun 2020 untuk 
melihat perubahan yang dialami grup yang sama selama 
ini. Beberapa hasil survei tahun 2018 akan dijelaskan pada 
bagian Respons Lokal.
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TANTANGAN LOKAL 

Penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, dan emisi karbon 

Antara tahun 2001 dan 2016, 23,1 juta hektar hutan – seluas 
negara Inggris – di Indonesia hilang. Penyebab utamanya 
adalah intervensi manusia, seperti pembukaan lahan, 
perubahan penggunaan lahan, penebangan, dan kebakaran.

Sejarah menunjukkan bahwa di antara tahun 1990 dan 
2014, Indonesia memberikan kontribusi 33.6 ktCO2e 

emisi. Mayoritas dari kasus hilangnya tutupan pohon pada 
tahun 2013 sampai 2016 terjadi di dalam hutan alami. 
Total kerugian di dalam hutan alami setara dengan emisi 
sebesar 5.3Mt CO2. Kerugian keanekaragaman hayati ini 
berkaitan dengan berbagai penyebab di tingkat lokal, 
nasional, dan internasional.

Perdagangan satwa liar

Penggundulan hutan serta perburuan, penangkapan 
dan perdagangan satwa ilegal adalah penyebab 
utama kepunahan spesies. Kerugian Indonesia akibat 
perdagangan satwa liar mencapai 13 triliun Rupiah 
(sekitar US$920.984.547) per tahun dan secara signifikan 
mengakibatkan penyebaran penyakit antara manusia dan 

hewan. Hal ini menimbulkan ancaman kepunahan banyak 
spesies unik di Indonesia. Pada tahun 2016, Yayasan Planet 
Indonesia bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam, Dinas Penegakkan Hukum, dan Polisi menyita 3.000 
spesimen langka, seperti Orangutan Kalimantan, Owa-owa, 
Elang Jawa, Jalak Putih, Kucica Hutan, dan Cica Daun Besar.

Ketimpangan yang mempengaruhi masyarakat adat Suku Dayak

Masyarakat adat memiliki sejarah konflik yang panjang 
dalam hal hak atas tanah, penghapusan budaya, bahkan 
penindasan sosial-ekonomi. Antara tahun 1950an 
sampai 2000, undang-undang mewajibkan seluruh 
warga negara untuk memilih satu dari lima agama yang 
diakui di Indonesia: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, atau 
Budha. Sampai saat ini, agama tiap warga negara tertulis 
pada Kartu Tanda Penduduk. Banyak adat budaya dan 
kepercayaan asli Indonesia yang masih tidak diakui.

Dari sudut pandang konservasi, sebagian besar kawasan 
lindung di Indonesia merupakan hutan adat yang 
sebelumnya dimiliki oleh masyarakat adat. Walaupun 
pemerintah saat ini berusaha mengembalikan 12 

juta hektar tanah kepada masyarakat adat, kerusakan 
sudah terjadi. Penelitian yang dilakukan Institut World 
Resources Institute (Sumber Daya Dunia) menemukan 
bahwa perusahaan minyak sawit atau tambang hanya 
membutuhkan rata-rata 30 hari untuk mendapatkan izin 
penggunaan lahan. Di sisi lain, desa-desa membutuhkan 
waktu tiga sampai empat tahun untuk mendaftarkan 
kepemilikan hutan adat atau hutan milik komunitas.

Di Kalimantan, masyarakat adat Suku Dayak memiliki 
lebih dari 500 kelompok etnik. Dikarenakan adanya konlik 
pada masa lampau, tekanan pemerintah, dan perang 
antar suku, masyarakat adat Suku Dayak umumnya lebih 
memilih tinggal di daerah terpencil dan  di pedalaman.
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TANGGAPAN LOKAL 

Kerja sama Konservasi 

Strategi kunci Yayasan Planet Indonesia adalah 
pembentukan Kerja Sama Konservasi yang merupakan 
organisasi berbasis masyarakat yang menyediakan wadah 
bagi organisasi untuk memberikan layanan di sektor bisnis, 
pendidikan, dan kesehatan. Kerja Sama Konservasi saat ini 
telah menjangkau lebih dari 50 desa di empat kabupaten 
(Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Landak), yang 
terdiri atas lebih dari 3.000 rumah tangga.

Model Kerja Sama Konservasi menggunakan pendekatan 
unik empat-langkah untuk membantu masyarakat 
mencapai pembangunan yang adil dan merata melalui: (i) 
identifikasi mata pencaharian dan sumber pendapatan baru; 
(ii) pemindahan aset dan penyediaan pelatihan produksi 
untuk mendirikan bisnis bersama; (iii) pembangunan 
modal  masyarakat melalui program simpan-pinjam; dan 
(iv) pembimbingan dan pelatihan keterampilan untuk 
meningkatkan keberlanjutan aktivitas pembangunan. 

Para  karyawan mengunjungi desa-desa terpencil 
dan berkonsultasi dengan penduduk desa untuk 
mengidentifikasi alasan dan penyebab dilakukannya 
aktivitas ekonomi yang cenderung atau bersifat mengancam 
lingkungan. Yayasan Planet Indonesia kemudian bekerja 
dengan warga desa untuk menciptakan bisnis berkelanjutan 
yang terus menghasilkan laba dan membuat mereka 
mampu menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan. 
Warga desa memilih bisnis yang paling sesuai dengan  
kemampuan masyarakat mereka dan semaksimal mungkin 
melibatkan  setiap langkah perancangan dan pelaksanaan 
Kerja Sama Konservasi. Walaupun Yayasan Planet Indonesia 
menyediakan aset awal untuk mendirikan bisnis, namun  
masyarakat lah yang menjalankan bisnis dan menentukan 
penggunaan  keuntungan bersama.

Yayasan Planet Indonesia membantu anggota memulai 
usaha - usaha mandiri secara ekonomi dengan cara 
mengajarkan manajemen bisnis dan keterampilan hidup. 
Contohnya, atas permintaan warga desa, Yayasan Planet 
Indonesia menyediakan program melek aksara untuk 

membantu anggota Kerja Sama Konservasi dan keluarga 
mereka meningkatkan kemampuan baca tulis. Sebagai 
timbal balik aset dan pelatihan, masyarakat berkomitmen 
mengelola sumber daya dan lingkungan  bersifat lestari 
dan bertanggung jawab.

Pendekatan ini sangat penting karena tidak menempatkan 
penebang liar dan penyelundup satwa sebagai kriminal 
yang harus dihukum dan memahami kemiskinan yang 
mendorong masyarakat melakukan aktivitas yang  
mengancam kelestarian i lingkungan. Dengan melakukan hal 
ini,  yayasan  bersama sama dengan masyarakat mengubah 
cara pandang dan menunjukkan bahwa konservasi tidak 
harus bertentangan dengan  keuntungan. Pendekatan 
ini membantu membangun aktivitas ekonomi yang 
mendukung lingkungan dan menghormati tradisi lokal.

Salah satu program penting Kerja Sama Konservasi Yayasan 
Planet Indonesia adalah penyimpanan dana melalui 
program Simpan-Pinjam Desa (Village Savings and Loans) 
dengan dana bergulir. Setiap desa memiliki Simpan-Pinjam 
Desa sebagai jaring pengaman yang membuat  masyarakat 
mampu bekerja bersama mengembangkan  usaha atau 
untuk mengatasi berbagai masalah, seperti gagal panen, 
kekeringan, atau kebakaran. Program ini juga merupakan 
sarana untuk mendistribuskan penghargaan konservasi.

Setiap keuntungan  yang dihasilkan oleh setiap anggota  
kemudian  menjadi sebagian laba mereka (1-5%) ke 
dalam simpanan agar dapat digunakan untuk menutupi 
kekurangan kelompok, memberi akses pasar untuk 
warga desa yang bukan anggota, dan membayar biaya 
operasional. Untuk kelompok yang sudah berkembang, 
dana ini dapat digunakan untuk menyediakan berbagai 
kemudahan ketika diperlukan. Jika anak salah seorang 
anggota sakit, dana ini dapat dipinjam untuk membayar 
biaya rumah sakit. Anggota juga dapat meminjamnya 
untuk membeli alat transportasi baru atau kebutuhan 
sekolah. Sistem ini memungkinkan setiap anggota untuk 
mendanai dan membiayai diri sendiri.
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DAMPAK UTAMA  

Kerja Sama Konservasi

 ■ Secara keseluruhan, di sekitar 52 desa 
yang terlibat dalam kerja sama konservasi, 
menghasilkan pendapatan sebesar 17% yang 
dihitung pada tahun 2016 melalui kerja sama dengan Millennium Challenge Corporation (Perusahaan 
Tantangan Milenium) di Amerika Serikat.

 ■ 53% rumah tangga melaporkan perbaikan pendapatan dalam jangka waktu enam bulan sejak bergabung 
dalam Kerja Sama Konservasi. Lebih dari setengahnya melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 15 sampai 
30% (US$15-50).

 ■ Secara keseluruhan, program Simpan-Pinjam Desa mencapai di atas  US$25,000.
 ■ 150 rumah tangga menerima program literasi yang berfokus pada wanita dan  dan generasi muda.
 ■ 100 rumah tangga menerima layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Inisiatif Hutan Ramah 

Inisiatif Hutan Ramah (Friendly Forest Initiative) menciptakan 
Kerja Sama Konservasi dengan fokus produk hutan nonkayu 
untuk mengubah tanah terdegradasi menjadi hutan 
yang menguntungkan manusia dan satwa liar. Inisiatif 
ini menyediakan insentif untuk rehabilitasi tanah yang 
terdegradasi dan mengurangi perburuan liar di hutan 
lindung sekitar.

Aktivitas di tiap Kerja Sama Konservasi berbeda-beda. Di satu 
area, Kerja Sama Konservasi menciptakan daerah penyangga 
yang lebih besar untuk hutan lindung tempat Yayasan Planet 
Indonesia menemukan orangutan untuk pertama kalinya di 
tahun 2016. Di kabupaten lain, masyarakat menanam pohon 
di sepanjang sungai dan lahan basah untuk menstabilkan 
erosi di ekosistem Taman Nasional Danau Sentarum.

Di Kabupaten Sintang, 1.500 anggotanya adalah perempuan 
yang membuat produk-produk tekstil dan anyaman. 

Pepohonan ditanam di lahan bekas perkebunan minyak 
sawit. Spesies yang ditanam adalah tanaman-tanaman 
yang digunakan oleh perempuan-perempuan lokal untuk 
membuat pewarna alami anyaman. Saat perempuan-
perempuan ini menggunakan pewarna alami untuk produk 
mereka, harga produk melonjak sampai lima kali lipat. Karena 
tanaman-tanaman ini, pemerintah akan menaikkan status 
perlindungan hutan ini (40 hektar) menjadi ‘hutan adat’. 
Penebangan oleh perusahaan minyak sawit menjadi ilegal.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, organisasi bekerja sama 
dengan lebih dari 400 wanita dan menggunakan model 
untuk menstabilkan area lahan basah dengan menanam 
lebih dari 30.000 pohon sagu. Pohon-pohon ini dapat 
digunakan untuk menghasilkan tepung dan bahan 
pembuatan kerupuk ikan, makanan yang diminati di 
berbagai kabupaten.

DAMPAK UTAMA  

Inisiatif Hutan Ramah

 ■ Lebih dari 30.000 bibit ditanam setiap tahun melalui inisiatif ini
 ■ Kerja Sama Anyaman (Weaving Cooperative) saat ini memiliki dana 

Simpan-Pinjam Desa dengan nilai lebih dari US$150.000.



9

Proyek Gunung Niut 

Sebagai kelanjutan Inisiatif Hutan Ramah, Proyek Gunung 
Niut sudah  dimulai sejak tahun 2016 dengan  mematuhi 
hukum adat, bekerjasama dengan unit patroli hutan berbasis  
masyarakat, dan ekologi satwa liar di Cagar Alam Gunung 
Niut. Daerah ini adalah daerah dengan tingkat kemiskinan  
yang tinggi Batas  Cagar Alam yang dibuat oleh pemerintah 
menempatkan desa-desa di dalam cagar alam, beberapa 
desa terletak 7 sampai 10 kilometer dari daerah penyangga. 
Di dalam cagar alam,  masyarakat tidak diperbolehkan 
membuka lahan pertanian atau membangun jalan sehingga 
menimbulkan kesulitan produksi dan bisnis. 

Yayasan Planet Indonesia  mendapatkan dukungan 
pemerintah  propinsi untuk menanami ulang  lahan - lahan  
yang gundul dan rusak di sekitar desa dengan menanami 
pohon buah dan pohon yang menghasilkan produk hutan 
nonkayu bernilai ekonomi tinggi. Harapan dimasa depan 
pepohonan ini tidak hanya mengembalikan lahan yang 
gundul dan rusak menjadi hutan kembali, tetapi juga 
menyediakan sumber pendapatan bagi bisnis lokal dan 
meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat.

Yayasan Planet Indonesia juga menargetkan 1.200 
rumah tangga di kawasan lindung untuk  mendapatkan  
pembelajaran manajemen atau pengelolaan baru  
bagaimana mengkonsumsi daging semak (bushmeat). 
Menggunakan data survei keanekaragaman hayati,  
Masyarakat  membangun ‘daerah larangan panen’ di 
dalam cagar alam. Area-area ini berfungsi sebagai 
tempat untuk berkembang biak rusa, babi hutan, dan 
hewan lain yang merupakan sumber protein bagi desa-
desa setempat. Pada Umumnya  adat Kalimantan  tidak 
memiliki hewan ternak sehingga asupan protein mereka 
sebagian besar berasal dari daging semak belukar.

‘Daerah larangan panen’ yang akan dibangun bervariasi dari 
500 hingga lebih dari 2.000 hektar. Daerah ini ditentukan 
berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai adat termasuk 
area-area hutan yang penting secara spiritual dan ekonomi 
bagi masyarakat Suku Dayak yang melindunginnya sejalan 
dengan Perjanjian Hukum Adat Kebiasaan.

DAMPAK UTAMA  

Proyek Gunung Niut

 ■ Cagar alam saat ini memiliki dua  karyawan yang dipekerjakan oleh pemerintah Indonesia untuk 
melindungi area tersebut. Yayasan Planet Indonesia melibatkan sekitar 20 orang melalui empat unit 
patroli hutan yang secara aktif melindungi dan mengelola lebih dari 35.000 hektar tanah. Mereka 
berada di bawah Kerja Sama Konservasi lokal. Pada tahun 2019, tiga unit tambahan akan dibentuk 
dan ruang lingkupnya akan meluas hingga mencapai lebih dari 60.000 hektar.

 ■ Menerapkan ‘Daerah larangan panen atau larangan berburu’ akan mampu menstabilkan populasi satwa 
liar dan menciptakan sistem musim berburu yang meningkatkan ketahanan pangan masyarakat lokal.

 ■ Pada tahun 2018 saja, tim patroli membersihkan 350 perangkap hewan liar.
 ■ Pada tahun pertama Yayasan Planet Indonesia, pengikisan tutupan pohon berkurang hingga 45%.
 ■ Peringatan Global Land Analysis & Discovery (Penemuan & Analisis Tanah Global) atau GLAD tentang 

hilangnya tutupan pohon berkurang hingga 36% di tahun pertama proyek dan 15% pada tahun 2017 
sampai 2018.

 ■ Indikasi awal dari data patroli menunjukan populasi beberapa spesies seperti babi hutan dan rusa, 
dan beberapa spesies lainnya meningkat.

 ■ Perangkat Pelacakan Efektivitas Manajemen Kawasan Lindung yang digunakan oleh pemerintah 
Indonesia melaporkan kenaikan populasi di Cagar Alam Gunung Niut sejak Yayasan Planet Indonesia 
mulai bekerja di area tersebut. Pada tahun 2015, area ini mendapatkan skor 49 dari 100. Angka ini 
naik menjadi 60 di tahun 2016 dan 71 di tahun 2018. Cagar Alam Gunung Niut merupakan cagar alam 
dengan ranking tertinggi di Kalimantan Barat.



10

Pengelolaan pesisir terpadu 

Untuk melindungi habitat pesisir dan laut di Kabupaten 
Kubu Raya, Yayasan Planet Indonesia menerapkan 
pendekatan manajemen terpadu yang memanfaatkan 
ekologi ikan dan dukungan komunitas untuk mengadaptasi 
dan memitigasi dampak perubahan iklim. Penutupan 
Musim Penangkapan (Area and Time Closures) atau Cagar 
Alam Laut Sementara (Temporary Marine Reserves) yang 
ditetapkan oleh Kerja Sama Konservasi adalah strategi 
pengelolaan yang efektif untuk  masyarakat yang 
bergantung pada ekosistem laut sebagai sumber makanan 
pokok. Strategi ini menutup sebagian kecil area pesisir agar 
cadangan ikan terisi kembali sebelum area tersebut dibuka 
kembali untuk panen sehingga ketahanan pangan terjaga 
dan 5.000 hutan bakau terlindungi. Menggunakan prinsip-
prinsip ekologi dan dengan tingkat pengembalian populasi 
ikan yang tinggi, sistem penutupan sementara membantu  
masyarakat menyadari pentingnya menjaga habitat pesisir 
yang dibutuhkan untuk melindungi sumber protein laut.

Target jangka panjang Cagar Alam Laut Sementara adalah 
untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat tentang 

pentingnya menjaga hutan bakau pesisir dan medorong 
mereka mengembangakan sistem berbasis  masyarakat 
untuk memanen sumber daya laut. Cagar Alam Laut 
Sementara berfungsi sebagai langkah pertama pemberian 
insentif kepada penduduk desa untuk menutup dan 
melindungi area secara permanen (sebagai Cagar Alam 
Berbasis masyarakat) saat mereka telah menerima 
keuntungan yang terus menerus dari pendekatan ini.

Manajemen sistem ini dikombinasikan dengan kelompok 
bisnis masyarakat yang menargetkan lebih dari 200 
nelayan, termasuk orang-orang yang terlibat dalam Cagar 
Alam Laut Sementara. Melalui kelompok ini, organisasi 
memberikan pelatihan literasi dan keluarga berencana 
serta mengembangkan program simpan pinjam. Anggota  
komunitas yang ingin mendapatkan akses layanan ini 
harus mau menaati sistem Cagar Alam Laut Sementara. 
Pendekatan inovatif ini memberi insentif dan penghargaan 
untuk mendorong adopsi strategi konservasi dan rencana 
manajemen sumber daya baru. 

DAMPAK UTAMA  

Pengelolaan pesisir terpadu 

 ■ Menurut penelitian terdahulu tentang biomassa atas-permukaan (tidak mempertimbangkan 
biomassa bawah permukaan), bakau di Kalimantan Barat menyimpan sekitar 300 Megagram karbon 
per hektar (Mg/ha). Setiap 5.000 hektar hutan yang dilindungi oleh Yayasan Planet Indonesia setara 
dengan 1.500.000.000 kilogram karbon per hektar (Kg/ha). Besaran ini hampir sama dengan emisi 
penggunaan 316.850 kendaraan penumpang selama setahun.

 ■ Menggunakan data panen sebelum dan setelah penutupan, rata-rata panen nelayan meningkat 70% 
sampai 100% setelah penutupan selama tiga bulan. Data ini menunjukkan kemampuan model untuk 
memperbaiki pendapatan dan ketahanan pangan.

 ■ Penggundulan hutan hampir berhenti di pesisir. Selama proyek berlangsung (2016-2018) 
penggundulan hutan yang terjadi kurang dari 1 hektar.

 ■ 5.000 hektar berada dalam Cagar Alam Laut Sementara. Dalam tiga tahun ke depan, target area 
direncanakan bertambah seluas 15.000 hektar.

 ■ Proyek diawali pada tahun 2016 dengan 200 rumah tangga. Pada bulan Januari 2019, angka ini naik 
menjadi 700 rumah tangga dan diharapkan akan mencapai 1.000 rumah tangga di akhir tahun 2019.
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Program Beasiswa Borneo 

Untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat dan menawarkan 
kesempatan pendidikan, Yayasan Planet Indonesia 
meluncurkan Program Beasiswa Borneo (Borneo Fellowship). 
Setiap tahun, setelah melalui proses seleksi, 100 penerima 
beasiswa dilatih dan diberi modal awal untuk menjalankan 
ide proyek tentang perubahan iklim atau perdagangan satwa. 
Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang mendapatkan 
pelatihan intensif selama empat hari (camp) dan kemudian 
mengimplementasikan proyek mereka selama tujuh bulan. 
Setelah proyek mereka selesai, penerima beasiswa berbagi 
hasil dalam sebuah pertemuan yang berfungsi sebagai 
proses evaluasi dan acara publik untuk komunitas. 

Organisasi tidak hanya mendukung aktivisme dan solusi 
di tingkat komunitas melalui program ini, tetapi juga 
memberikan gambaran tentang bagaimana bekerja di 
organisasi nonprofit dan berbasis masyarakat. Mereka 
melalui proses belajar tentang isu tertentu, merancang 
proyek, menjalankan, dan kemudian mengevaluasi proyek 
berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dalam skala yang 
lebih besar, program ini mendorong generasi berikutnya 
yang akan memimpin inisiatif-inisiatif terkait pengembangan 
berkelanjutan dan konservasi.

DAMPAK UTAMA 

Beasiswa Borneo

 ■ Saat ini, 50 penerima beasiswa dibiayai melalui program perubahan iklim 
dan 50 penerima lainnya melalui program perdagangan satwa liar. 

 ■ Tiga pegawai Yayasan Planet Indonesia sebelumnya adalah penerima 
beasiswa.

 ■ Program perubahan iklim meningkatkan kemampuan partisipan sebesar 81% (13% sebelum 
pelatihan; 94% setelah pelatihan) dalam menjelaskan tentang efek rumah kaca dan bagaimana 
pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Hasil lain termasuk: kenaikan 43% kemampuan partisipan 
untuk mendeskripsikan dan membedakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (2% sebelum 
pelatihan; 45% setelah pelatihan); 77% kenaikan (17% sebelum pelatihan; 94% setelah pelatihan) 
kemampuan untuk menjelaskan contoh nyata strategi mitigasi dan adaptasi yang digunakan oleh 
lembaga-lembaga dan pemerintah; 98% pelajar dapat memberikan contoh spesifik strategi mitigasi 
atau adaptasi di komunitas lokal mereka (74% sebelum pelatihan; 98% setelah pelatihan); dan 96% 
pelajar setelah pelatihan dapat medeskripsikan dengan akurat kenapa penanaman kembali dan 
restorasi merupakan strategi mitigasi dan adaptasi yang sangat penting (43% sebelum pelatihan; 
96% setelah pelatihan).

 ■ Program beasiswa perdagangan satwa liar meningkatkan kemampuan partisipan sebesar 25% dalam 
mendeskripsikan tindakan kriminal terkait satwa liar dan dampak negatifnya terhadap keamanan 
nasional, pembangunan sosial-ekonomi, dan fungsi ekosistem; kemampuan partisipan untuk 
mendeskripsikan fungsi Convention of Trade in Endangered Flora and Fauna (Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam) atau CITES dan kemampuan mereka dalam 
mendeskripsikan Daftar Merah IUCN meningkat 30%; kemampuan partisipan dalam mendeskripsikan 
spesies-spesies penting yang terkena dampak oleh perdagangan satwa liar meningkat 36% (55% 
sebelum pelatihan dan 91% setelah pelatihan); proyek-proyek yang dilakukan para penerima 
beasiswa mampu menjangkau 1.000 pemuda/pemudi (berusia di bawah 21 tahun) melalui program 
pendidikan mereka, dan meluncurkan kampanye yang sukses menurunkan permintaan burung kicau 
Indonesia, kukang, musang dan beberapa spesies penting lainnya. 
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DAMPAK KEBIJAKAN 

Dampak kebijakan nasional 

Walaupun pekerjaan Yayasan Planet Indonesia berbasis  
masyarakat, Yayasan Planet Indonesia juga memberikan data 
dan masukan kepada kinerja pemerintah daerah dan pusat 
terkait lingkungan. Contohnya, organisasi telah bekerja dengan 
pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan di tingkat 
internasional, seperti Sekretariat CITES dan International 
Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk 
Konservasi Alam) atau IUCN untuk memberikan masukan 
kebijakan berdasarkan pengetahuan ilmiah. Yayasan Planet 
Indonesia juga memberi saran kepada pemerintah provinsi 
dan kecamatan tentang praktik-praktik manajemen dan 
penentuan zonasi yang tepat di kawasan lindung.

Tentang perlindungan satwa liar, Yayasan Planet Indonesia 
merupakan salah satu mitra utama Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan dalam penerapan Strategi dan 
Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading, sebuah rencana 
manajemen 10 tahun untuk menjaga kelangsungan spesies 
ini dan memperbaiki habitatnya. Yayasan Planet Indonesia 
juga telah mendukung pengembangan rencana aksi 
dan kebijakan terkait Orangutan Kalimantan dan akan 
membantu rencana aksi untuk trenggiling pada tahun 
2019. Selain itu, Yayasan Planet Indonesia juga melakukan 
usaha konservasi burung dengan menfaatkan data satwa 
liar dan data pasar untuk meningkatkan status beberapa 
spesies melalui BirdLife International dan IUCN, serta 
membantu pemerintah Indonesia merevisi daftar spesies 
yang dilindungi.

Kontribusi terhadap Agenda Global 

Yayasan Planet Indonesia berkontribusi terhadap 
pencapaian SDGs yang tertuang dalam Agenda 2030, 
yaitu: tidak ada kemiskinan (SDG 1), tidak ada kelaparan 
(SDG 2), tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik 
(SDG 3), pendidikan yang berkualitas (SDG 4), kesetaraan 
gender (SDG 5), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan 

ekonomi (SDG 8), berkurangnya ketimpangan (SDG 10), 
produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDG 
12), perang dengan perubahan iklim (SDG 13), kelestarian 
kehidupan di bawah air (SDG 14), dan kelestarian 
kehidupan di daratan (SDG 15).
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PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN 

Replikasi

Yayasan Planet Indonesia memulai  dengan pelayanan 
pelayanan dengan mendengarkan  masyarakat dan 
menanggapi kebutuhan mereka. Pendekatan Kerja 
Sama Konservasi didesain fleksibel dan dapat direplikasi 
berdasarkan kebutuhan-kebutuhan komunitas lokal dan 
ancaman-ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Karena 
fleksibilitas tersebut, model ini dapat digunakan di lokasi mana 
pun yang mengalami kemiskinan karena manajemen kawasan 
lindung yang buruk atau terkikisnya keanekaragaman hayati.

Yayasan Planet Indonesia telah berhasil mereplikasi model 
ini, baik  di ekosistem daratan dan laut. Pada tahun 2019, 

Yayasan Planet Indonesia berencana mengelola lokasi 
baru seluas 229.000 hektar hutan hujan Kalimantan di 
Hutan Nasional Gunung Naning.

Kunci kesuksesan Yayasan Planet Indonesia adalah 
pendekatannya yang mendorong masyarakat lokal 
untuk mengadakan  perubahan yang lebih baik untuk 
lingkungan di  masyarakat mereka sendiri. Proses ini 
hanya dapat dilakukan dengan cara mendengarkan 
kebutuhan penduduk desa, memberikan dan mentransfer 
keterampilan  usaha dan keterampilan hidup agar mereka 

Pengembangan

Dalam lima tahun ke depan, Yayasan Planet Indonesia akan 
melakukan tes dan evaluasi untuk mengumpulkan bukti 
terkait model, merevisi, dan memperbaiki pendekatannya. 
Dalam periode ini, organisasi akan menganalisis 
bermacam-macam cara pengembangan, seperti adopsi 

oleh pemerintah, dukungan teknis kepada mitra-mitra 
di berbagai, atau replikasi model di area-area baru oleh 
Yayasan Planet Indonesia. Kepemimpinan organsisasi ini 
ingin melakukan pengembangan seefisien mungkin dan 
akan memilih tindakan yang sesuai.

Keberlanjutan  

Kekuatan model Yayasan Planet Indonesia terletak pada 
kemampuannya untuk membuat investasi tanpa timbal balik 
ekonomi dan pemindahan aset ke tangan komunitas. Oleh 
karena itu, organisasi tidak menimbulkan beban finansial 
pada komunitas dengan memberikan pinjaman atau 
meminta laba investasi. Di tahun-tahun pertama kerjanya, 
Yayasan Planet Indonesia bergantung pada hibah dan donasi. 
Dalam dua tahun, Yayasan Planet Indonesia mendapatkan 
lebih dari US$500.000 melalui donasi dan pegawai organisasi 
pun bertambah dari 4 menjadi 31 orang.

Namun, Yayasan Planet Indonesia memahami bahwa 
organisasi membutuhkan pendapatan di masa depan untuk 
menutup biaya operasional. Walaupun masih dalam tahap 
awal, Yayasan Planet Indonesia telah mencari dana untuk 

menciptakan organisasi bisnis di Indonesia. Organisasi 
bisnis ini akan berlaku sebagai pasar bagi komoditas yang 
diproduksi melalui Kerja Sama Konservasi, membeli produk 
secara langsung untuk mendukung konservasi.

Rencana kerja sama ini berbeda dibandingkan dengan 
usaha pembangunan ‘tradisional’ untuk melindungi hutan 
dan keanekaragaman hayati dengan cara menurunkan 
tingkat kemiskinan di pedesaan. Kerja sama ini akan: (i) 
menyediakan infrastruktur bisnis untuk menghubungkan 
Kerja Sama Konservasi di pedesaan dengan pasar yang lebih 
menguntungkan; (ii) mengurangi ketergantungan terhadap 
satwa liar/ konservasi untuk mendukung target pembangunan; 
dan (iii) memungkinkan Kerja Sama Konservasi untuk memilih 
jenis tanaman dan komoditas, memberikan fleksibilitas untuk 
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beroperasi di ekosistem dengan budaya dan muatan karbon 
yang berbeda-beda (contohnya laut dan daratan).

Kerja sama ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan 
pendekatan bisnis ‘tradisional’. Contohnya, kerja sama ini 

akan (i) membangun hubungan dengan layanan sosial 
(keluarga berencana dan pelatihan literasi); (ii) mengawasi 
dan mengevaluasi keluaran sosial dan konservasi; dan (iii) 
tidak membatasi aktivitas di daerah dengan biaya transportasi 
rendah atau produktivitas tinggi.

RENCANA MASA DEPAN 
 ■ Menambahkan Hutan Nasional Gunung Naning sebagai situs proyek baru pada tahun 2019.
 ■ Membuat mitra bisnis untuk memasarkan komoditas yang diproduksi melalui Kerja Sama Konservasi.
 ■ Menyelesaikan langkah pengembangan.
 ■ Mengevaluasi situs untuk replikasi di Indonesia Timur.
 ■ Pada tahun 2019, membangun tempat rehabilitasi dan penyelamatan burung kicau yang pertama di 

Indonesia. 
 ■ Membangun pangkalan penelitian baru di Gunung Niut untuk memperkaya pengetahuan ilmiah 

tentang spesies-spesies paling langka dan nyaris punah.

MITRA 
 ■ Arcus Foundation (Yayasan Arcus): memberikan 

dukungan survei dasar keanekargaman hayati dan sosial-
ekonomi di Cagar Alam Gunung Niut.

 ■ AIFIS: memberikan dana untuk mendukung penelitian 
tentang pengaruh penangkapan burung kicau pada 
populasi liar.

 ■ Asian Species Action Mitraship (Kerja Sama Aksi Spesies 
Asia) atau ASAP: memberikan dukungan teknis tentang 
Rencana Konservasi dan pengembangan kapasitas untuk 
Yayasan Planet Indonesia tekait dengan spesies ASAP.

 ■ Conservation, Food and Health Foundation (Yayasan 
Konservasi, Makanan dan Kesehatan): menyediakan 
dana pada tahun 2015 untuk mempelajari dinamika 
sosial, ekonomi, dan politik penangkapan burung dan 
dampaknya pada spesies dan habitat, serta pilot program 
penangkaran di Kalimantan Barat, Indonesia.

 ■ Darwin Initiative (Inisiatif Darwin): memberikan dana 
untuk mengembangkan proyek Manajemen Pesisir 
Terpadu agar dapat melingkupi area hutan bakau 
dengan tingkat karbon yang tinggi seluas 15.000 hektar, 
menciptakan Area Laut yang Dikelola secara Lokal 
pertama di Kalimantan Barat.

 ■ Franciscan Sisters of Mary: menyediakan dukungan 
utama pengembangan dan perluasan; merupakan 
organisasi yang secara stabil telah mendukung Yayasan 
Planet Indonesia sejak berdirinya di tahun 2012.

 ■ INSEAD: memberikan dukungan teknis dan pelatihan 
tentang kewirausahaan sosial. 

 ■ Keepers of the Earth Fund (Penjaga Dana Dunia): 
telah memberikan dukungan untuk Yayasan Planet 
Indonesia dalam proyek kesetaran gender di Indonesia 
yang berfokus pada perempuan adat. 

 ■ Millennium Challenge Account-Indonesia (Akun 
Tantangan Milenium-Indonesia): menyediakan 
dukungan untuk mengembangkan Friendly Forest 
Initiative Yayasan Planet Indonesia. 

 ■ The David & Lucile Packard Foundation (Yayasan David 
& Lucile Packard): Yayasan ini memberikan dukungan 
proyek manajemen berbasis komunitas untuk menjaga 
kelestarian Cagar Alam Gunung Niut demi keuntungan 
komunitas adat dan keanekaragaman hayati.

 ■ The Waterloo Foundation (Yayasan Waterloo): 
menyediakan dana untuk mengembangkan kerja 
organisasi di Cagar Alam Gunung Niut, membantu 
menambah 1.000 rumah tangga ke dalam program dan 
melindungi area tambahan seluas 40.000 hektar hutan 
hujan Kalimantan. 

 ■ UN Women (UN Wanita): menyediakan dukungan 
finansial dan teknis dalam proyek kesetaraan gender 
Yayasan Planet Indonesia.
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 ■ USAID- Wildlife Crime Tech Challenge (USAID- 
Tantangan Teknologi Kejahatan Satwa 
Liar): memberikan dukungan teknis dan dana 
pengembangan solusi teknologi untuk memerangi 
perdagangan liar burung kicau di Indonesia.

 ■ US Department of State INL (Departemen Luar 
Negeri Amerika Serikat – Narkotika dan Penegakkan 
Hukum Internasional): memberikan dana untuk 
mengembangkan kerja Yayasan Planet Indonesia dalam 
memerangi perdagangan satwa liar dan memperbaiki 
kapasitas penegakkan hukum dan keadilan dalam 

mengadili kejahatan terhadap satwa liar.

 ■ USFWS Great Ape Funds (Dana Kera Besar USFWS): 
menyediakan dukungan untuk menjangkau desa-desa 
baru di Cagar Alam Gunung Niut serta mengevaluasi 
status Orangutan Kalimantan yang hampir punah di 
area ini.

 ■ Wildlife Reserves Singapore (Cagar Alam Satwa Liar 
Singapura): memberikan dana untuk membangun 
tempat rehabilitasi dan penyelamatan burung kicau 
di Indonesia dan mendukung pengembangan proyek 
penyelamatan Rangkong Gading yang hampir punah.
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